
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

Slováci boli najčastejšie hospitalizovaní  
pre choroby obehovej sústavy  

 

V Bratislave dňa 21. 11. 2019 

 

Choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia patrili 

v minulom roku medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií. Počet hospitalizácií oproti 

roku 2017 klesol. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych 

informácií (NCZI).  

 

V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku bolo v uplynulom roku  

ukončených 1 189 662 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 15 075 

prípadov. Priemerný vek hospitalizovaného pacienta bol 49 rokov, čo je o 0,8 roka viac oproti 

roku 2014. 

 

Častejšie boli hospitalizované ženy (56 %) ako muži. „Prevaha hospitalizovaných žien súvisí 

s potrebou ústavnej zdravotnej starostlivosti o ženu v období tehotenstva, pôrodu 

a šestonedelia,“ vysvetlil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. 

 

 

Najčastejšou príčinou hospitalizácie pacientov boli choroby obehovej sústavy (CHOS) - 

3 325 hospitalizácií na 100 000 obyvateľov. CHOS tvorili najväčší podiel všetkých 

hospitalizácií (15,2 %), pričom od roku 2014 pretrváva klesajúci trend. Nasledovali choroby 

tráviacej sústavy (2 100 na 100 000 obyvateľov), nádorové ochorenia (2 048,6 na 100 000 

obyvateľov), poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin a choroby svalovej 

a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva. 

 

V roku 2018 ústavné zdravotnícke zariadenia evidovali 14 729 hospitalizácií pre ochorenia 

zapríčinené užívaním alkoholu so 75 % zastúpením mužov. „Oproti roku 2017 vzrástol ich 

počet o 486 prípadov, oproti roku 2014 až o 1 280 prípadov,“ špecifikoval Blaškovitš. 

Priemerný ošetrovací čas hospitalizácie na tieto ochorenia bol 21,8 dňa. 

 

Priemerným ošetrovací čas hospitalizácie bol vlani 6,4 dňa. „Už dlhodobo sledujeme trend 

poklesu priemerného ošetrovacieho času pri hospitalizáciách. Za obdobie 18 rokov tak 

klesol z 8,6 dňa v roku 2001 na súčasných 6,4 dňa, t. j. o 2,2 dňa,“ dodal generálny riaditeľ 

NCZI.  Najdlhší čas na ošetrenie si vyžadujú duševné poruchy a poruchy správania (26,8 

dňa), najkratší choroby oka a očných adnexov (3,0 dňa).  

  

 

 



 

 

 

Najviac hospitalizácií pri prepočte na 1 000 obyvateľov daného kraja bolo v Prešovskom 

(237) a Žilinskom (232), najmenej v Bratislavskom kraji (197). 

 

Podrobné informáciu sú zverejnené v publikácii Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 

2018,  ktorú zverejnilo NCZI na svojom webe. Predstavuje cenný zdroj informácií o 

zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva na Slovensku pre širokú odbornú aj laickú 

verejnosť. 

http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Zdravotnicka-rocenka-Slovenskej-republiky-

2018.aspx 

 

 
 
 
O organizácii: 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu 

informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
Kontaktné údaje: 

Mgr. Boris Chmel 

Hovorca 

Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk  
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